
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Klimwand 

Wat zijn de kinderen blij met de nieuwe klimwand!!  

Hartelijk dank Activiteiten Commissie. 
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Geboorte zoon juf Daniëlle 

Beste ouders en kinderen, 

 

Voor de vakantie heb ik mij al voorgesteld en 

geschreven dat Jeroen en ik aan het eind van de 

zomervakantie ons eerste kindje verwachtte.  

Op 18 augustus is ons zoontje Floris geboren. 

Het gaat goed met ons drieën. We zijn heerlijk aan 

het genieten van deze bijzondere tijd!  

  

Juf Daniëlle  

 

Start 

Wat fijn dat we iedereen weer mochten begroeten de afgelopen week.  

Er hangt een heel prettige sfeer in onze gebouwen. De lokalen zijn gezellig ingericht. 

Goed om te zien dat iedereen rekening zich aan de 1,5 meter regel probeert te houden. 

 

Groepsvorming 

Na de vakantie start bijna elke leraar met een nieuwe groep. Zelfs als de leerkracht dezelfde groep 

meeneemt, zal het effect van minstens 6 weken vakantie de leerkracht niet ontgaan. Kinderen zijn 

letterlijk en figuurlijk gegroeid. De groep heeft elkaar een langere tijd niet gezien, waardoor het 

groepsvormingsproces van vooraf aan begint. Hoe kun je als leerkracht het schooljaar nu optimaal 

beginnen?   

 

Vanuit onze Kanjertraining 

Onze school wil een fijne school zijn, een plek, waar je graag naar toe gaat om te groeien, te spelen 

en te leren. 

 

“We beloven goed naar je te luisteren en goed te kijken hoe jij het beste leert. 

We zullen je steeds uitdagen om ook moeilijker dingen te proberen en nieuwe dingen te leren. 

We zullen je helpen bij het omgaan met anderen zonder te pesten en gepest te worden. 

We willen je leren hoe je goed kunt samenwerken met anderen. 

Je mag zijn wie je bent en dat geldt voor iedereen op onze school.  

We doen wat we kunnen om te zorgen dat we op onze school op een fijne manier  met elkaar omgaan 

en daarbij maken we gebruik van de Kanjertraining.” 

 

Kanjerafspraken op onze school zijn: 

- Ik zeg wat ik bedoel;  

- Wat ik zeg is waar; 

- Wat ik zeg is nuttig, vriendelijk en goed voor anderen;                                                         

- Ik ga ervan uit dat anderen het goed met mij voor hebben, met respect over mij spreken en 

mij respectvol behandelen, want zo behandel ik anderen ook; 

- Ik ben te vertrouwen, ik help anderen waar ik kan en ik laat me helpen; 

- Als ik merk dat het me niet lukt, dan loop ik van de situatie weg en zoek ik zo nodig hulp, op 

de manier zoals ik in de Kanjertraining heb geleerd. 



Informatieavond 

Dinsdag 7 september staat onze informatieavond gepland. Deze houden wij niet op school. U 

ontvangt via de leerkracht een mail met informatie over de groep van uw zoon/dochter. 

 

Website 

Wij hebben onze website voorzien van nieuwe of bijgewerkte documenten. U vindt hier o.a. 

- De schoolgids 2021-2022 

- Het jaarverslag 2020-2021 

- Het jaarplan 2021-2022 

- Het zorg-/ondersteuningsplan 2021-2022 

Fotoshoot 

Marcel Dekker van Smoelt fotografie komt, net als de vorige keer, nieuwe foto’s maken van alle 

KindPunt locaties. Op het Stadskwartier komt hij maandag 13 september. Vanaf 9.00 uur bij de 

kinderopvang en vanaf 10.30 uur bij de school. 

In het kader van AVG maken wij vooraf inzichtelijk voor welke kinderen geen toestemming is 

gegeven om foto’s te maken die gebruikt worden voor externe doeleinden.   

 

Luizenpluizen 

Het luizenpluizen kan op school weer worden opgepakt. Via de leerkracht van uw kind zult u 

daarover informatie ontvangen. 

 

Peutergym en -dans 

Na een veel te lange pauze gaat komende week de peutergym en dans op de KindPunt kindcentra 

weer van start. Alle peuters vanaf 2 jaar zijn dan weer welkom om te gymmen of te dansen.  

 

Op Kindcentrum Stadskwartier beginnen we vrijdag 3 september om 11 uur met peutergym. Van 

harte welkom. Geeft u het ook even door aan ouders van peuters in de buurt. 

 

Al  jaren bieden de kindcentra van KindPunt gratis peutergym en dans aan. De belangstelling neemt 

nog steeds toe en de peuteractiviteiten  blijken echt in een behoefte te voorzien. “Bewegen is voor 

kinderen gewoon erg belangrijk, niet alleen voor de gezondheid, maar om je eigen grenzen te 

verkennen en niet te vergeten om te leren spelen met andere kinderen", aldus gymmeester 

Christian. Dat de ouders elkaar ontmoeten en dat de peuters op een speelse manier kennis maken 

met de basisschool, is een mooie bijkomstigheid.  

De kennismaking met de basisschool is voor KindPunt een belangrijke reden om peutergym en dans 

aan te bieden. Meedoen is overigens helemaal vrijblijvend. Ook wanneer je voor een andere 

basisschool kiest, ben je van harte welkom. “Er zijn ook ouders die de peutergym op verschillende 

kindcentra bezoeken om alvast de sfeer te proeven”, aldus Christian. 

Elke week zijn de peuters welkom, de ene week om te dansen en de andere week om te gymmen. 

Meedoen is gratis. Een keertje overslaan of een kijkje nemen op een ander Kindcentrum is dus geen 

enkel probleem. Aanmelden is niet nodig.  

 

 



 
 



Trefwoord (levensbeschouwelijke vorming) 

Week 27 en 28 (5 juli t/m 16 juli): Beginnen 

Inhoud: Beginnen, opbouwen, een stap terugdoen en opnieuw beginnen. 

Bijbel: Schepping (Genesis 1); Noach (Genesis 6-9). 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Einde Zomervakantie 
De zomervakantie is weer voorbij! We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad.  
Wat fijn om alle kinderen weer te zien! 
Juf Geralda is vanaf 1 augustus ook weer bij ons terug en zal op de baby-dreumes en op de 
peutergroep gaan werken(woensdag en donderdag).  
Komend schooljaar starten er ook weer 3 nieuwe stagiaires en zij stellen zich graag even aan u voor.  
 
Mijn naam is Shannen Huberts. Ik zit op het Drenthe College in Meppel 
en volg daar de opleiding Pedagogisch Medewerker. Dit jaar is mijn 
laatste jaar, maar door corona moet ik dit jaar verlengen. Daarom mag 
ik hier op het Stadskwartier stage komen lopen. 
Ik kom stage lopen op de woensdag, donderdag en vrijdag. Dit tot het 
einde van het jaar. 
Ik doe deze opleiding omdat ik het leuk vind te zien wat voor groei een 
kind doormaakt, en elk kind op zijn eigen manier. 
Ik heb heel veel zin om er een leuke tijd van te maken. 
Ik hoop jullie te zien, 
Groetjes Shannen 
 

Agenda augustus 2021  
zie ook onze website: www.kindcentrumstadskwartier.nl 
 

Vr. 3 en 17 september 11.00 uur peutergym 

Vr. 10 en 24 september 11.00 uur peuterdans 

Week 35 (30 aug. t/m 3 sep.) luizenpluis 

Dinsdag 7 september digitale informatie vanuit de groepen 

Week 38 (20 t/m 25 sep.) week van het Kindcentrum 

Maandag 20 september 19.30 uur KindPunt Academy Boris Konrad 

Dinsdag 21 september schoolreisje voor de groepen 3 t/m 6 

Vrijdag 24 september  15.00-19.00 uur open middag 

Zaterdag 25 september 10.00-15.00 uur open dag 

Dinsdag 28 september schoolfotograaf 

Week 40 (4 t/m 8 okt.) Kinderboekenweek 

Week 41 (11 t/m 15 okt.) spreekuurweek 

Ma. 18 t/m ma. 25 okt. Herfstvakantie + studiedag 
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Hoi, ik ben Nina Brul, ik ben 18 jaar oud, ik zit op Drenthe college Meppel in 
het tweede leerjaar. Daar doe ik de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker. Ik woon in Meppel, met mijn vader, moeder & zusje van 16 
jaar oud en onze kat Sammie . Ik weet al heel lang dat ik later iets met 
kinderen wil gaan doen door mijn moeder die is gastouder, ik help haar 
vaak mee thuis met de kindjes , ik pas ook soms op, op de oppaskindjes van 
mijn moeder, in de avond met mijn zusje bij hun thuis. Ik heb in leerjaar 1 
stage gelopen bij KC Ruinerwold de peutergroep en op de middelbare 
school bij Villa Petit Paradis ook de peutergroep. Ik ga graag met kinderen 
om en vindt het leuk om met ze te spelen en ze te verzorgen. In mijn vrije 
tijd werk ik bij de Bourgondiër in de bediening, 1 keer in week maak ik ook 
schoon bij mijn oom thuis. Groetjes Nina 
 
 

Hallo, 
Ik ben Tessa Emmink. Ik doe de opleiding Pedagogisch 
medewerker kinderopvang niveau 3 op het Drenthe college 
in Meppel. Dit jaar mag ik stage komen lopen bij de 
organisatie Plus.  
Ik kom op de dagen woensdag, donderdag en vrijdag op het 
Stadskwartier.  
Ik heb er zin in! Groetjes Tesssa 
 
 

 
 
 
 
 



 


